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NAWIGACJA LITURGICZNA GPS 

WIELKI CZWARTEKWIELKI CZWARTEKWIELKI CZWARTEK   
http://dsl.waw.pl/2015/03/2-wielki-czwartek/ 

Autor: ks Piotr Kucharczyk 

MSZA KRZYŻMAMSZA KRZYŻMAMSZA KRZYŻMA   

W tym dniu w czasie Mszy sprawowanej w godzi-

nach porannych gromadzi się biskup wraz ze swych 

duchowieństwem. Msza swoją nazwę bierze od 

krzyżma (oleju konsekrowanego  w tym dniu w czasie liturgii, używanego między innymi w 

czasie sprawowania sakramentu chrztu i  sakramentu święceń). W czasie Mszy Krzyżma 

konsekruje się także olej chorych i olej katechumenów. Podczas tej Mszy kapłani odnawiają 

przyrzeczenia kapłańskie. Mszę Krzyżma sprawuje się tylko raz w roku i tylko w jednym 

miejscu w każdej diecezji – w katedrze. 
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MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJMSZA WIECZERZY PAŃSKIEJMSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ   

Msza Wieczerzy Pan skiej rozpoczy-
na Triduum Paschalne. Tabernaku-
lum przed rozpoczęciem Mszy jest 
puste, a lampka wieczna zgaszona. 
Jest to widoczny znak umoz liwiający 
zobrazowanie faktu, z e przyjmujemy 
Najs więtszy Sakrament ustanowiony 
przez Chrystusa dla nas w czasie 
Ostatniej Wieczerzy, czego włas nie ta 
Eucharystia w sposo b szczego lny jest 
pamiątką (Komependium ceremonia-
rza, Wielki Tydzień, wyd. św. Paweł, s. 
53). W czasie Mszy konsekruje się od-
powiednią ilos c  chleba na wielko-
czwartkowy  wieczo r oraz na piątko-
wą Liturgię Męki Pan skiej. Konsekru-
je się takz e hostię przeznaczoną do 
wystawienia w Grobie Pan skim (MR, 
126,1).  

Szyk procesji wejs cia jest następu-
jący: 

 ministrant niosący trybularz i łódkę  
 ministranci światła i krzyża 
 pozostali ministranci i koncelebransi  
 celebrans 

Trybularza, ło dki i s wiec uz ywa 
się tak samo jak w czasie kaz dej 
Mszy S więtej! 

Charakterystyczną cechą tej Mszy 

jest to, z e po hymnie Chwała na wy-

sokos ci Bogu milkną dzwony az  do 

Wigilii Paschalnej, natomiast po ho-

milii księgi liturgiczne zachęcają (w 

miarę moz liwos ci) do zastosowania 

obrzędu umywania no g. Wybranych 

męz czyzn nalez y przyprowadzic  z 

kos cioła do prezbiterium, a czynią to 
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ministranci. W czasie umywania no g 

cho r s piewa antyfony podane w 

mszale. Przed umyciem no g kapłan 

zdejmuje ornat i przepasuje się lnia-

nym pło tnem (gremiałem). Gest umy-

cia no g jest symbolem uniz enia 

(kenozy) Chrystusa. Odtąd kaz dy ka-

płan ma się takz e w tym znaku upo-

dabniac  do Chrystusa – Jedynego i 

Wiecznego Kapłana. 

Po Komunii na ołtarzu pozostawia się 

puszkę z Najs więtszym Sakramentem, 

kto ra zostanie przeniesiona do ciemnicy. 

Zanim to nastąpi, Najs więtszy sakrament 

okadza się potro jnym rzutem, a następ-

nie w procesji przenosi do miejsca prze-

chowania. Porządek procesji jest nastę-

pujący: na początku idzie krzyz , na-

stępnie ministranci i koncelebransi, a 

Najs więtszy Sakrament poprzedzają 

s wiece i kadzielnica. W czasie procesji 

s piewa się hymn Sław, języku tajemni-

cę bez dwo ch ostatnich zwrotek, za 

kto rego ods piewanie moz na w tym 

dniu uzyskac  odpust zupełny. Po przyj-

s ciu do ciemnicy kapłan okadza Naj-

s więtszy Sakrament. Po kro tkiej mo-

dlitwie w ciszy procesja powraca do 

zakrystii. „Po drodze” następuje obna-

z enie ołtarza. Z kos cioła wynosi się 

krzyz e, a te, kto re pozostały nalez y za-

słonic . Nalez y zachęcic  wiernych do 

adoracji Najs więtszego Sakramentu. 
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MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJMSZA WIECZERZY PAŃSKIEJMSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ   
Wj 12,1-8.11-14 Przepisy o wieczerzy paschalnej 

CZYTANIE Z KSIĘGI WYCZYTANIE Z KSIĘGI WYCZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIAJŚCIAJŚCIA   

Bo g powiedział do Mojz esza i Aarona w ziemi egipskiej: „Miesiąc 
ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesią-
cem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak:  

«Dziesiątego dnia tego miesią-
ca niech się kaz dy postara o ba-
ranka dla rodziny, o baranka dla 
domu. Jes liby zas  rodzina była 
za mała do spoz ycia baranka, to 
niech się postara o niego razem 
ze swym sąsiadem, kto ry miesz-
ka najbliz ej jego domu, aby była 
odpowiednia liczba oso b. Liczyc  
je zas  będziecie dla spoz ycia ba-
ranka według tego, co kaz dy mo-
z e spoz yc . Baranek będzie bez 
skazy, samiec, jednoroczny; 
wziąc  moz ecie jagnię albo koz lę. 
Będziecie go strzec az  do czter-
nastego dnia tego miesiąca, a 
wtedy zabije go całe zgromadze-
nie Izraela o zmierzchu. I wezmą 
krew baranka, i pokropią nią 
odrzwia i progi domu, w kto rym 
będą go spoz ywac . I tej samej 
nocy spoz yją mięso pieczone w 
ogniu, spoz yją je z chlebem nie-
kwaszonym i gorzkimi ziołami.  

Tak zas  spoz ywac  go będziecie: 

Biodra wasze będą przepasane, 
sandały na waszych nogach i 
laska w waszym ręku. Spoz y-
wac  będziecie pospiesznie, 
gdyz  jest to Pascha na czes c  Pa-
na.  

Tej nocy Ja przejdę przez 
Egipt, zabiję wszystko pierwo-
rodne w ziemi egipskiej od 
człowieka az  do bydła i odbędę 
sąd nad wszystkimi bogami 
Egiptu. Ja Pan. Krew będzie 
wam słuz yła do oznaczenia do-
mo w, w kto rych będziecie 
przebywac . Gdy ujrzę krew, 
przejdę obok i nie będzie po-
s ro d was plagi niszczycielskiej, 
gdy będę karał ziemię egipską.  

Dzien  ten będzie dla was 
dniem pamiętnym i obchodzic  
go będziecie jako s więto dla 
uczczenia Pana. Po wszystkie 
pokolenia w tym dniu s więto-
wac  będziecie na zawsze»„. 

Oto Słowo Boz e. 
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PSALM RESPONSORYJNY:PSALM RESPONSORYJNY:PSALM RESPONSORYJNY:   
Ps 116B,12-13.15-16bc.17-18 

Kielich Przymierza to Krew  Zbawiciela. 
Czym się Panu odpłacę  

za wszystko, co mi wys wiadczył?  

Podniosę kielich zbawienia  

i wezwę imienia Pana.  

Kielich Przymierza to Krew  Zbawiciela. 
Cenna jest w oczach Pana  

s mierc  Jego s więtych.  

Jam sługa Two j, syn Twej słuz ebnicy,  

Ty rozerwałes  moje kajdany.  

Kielich Przymierza to Krew  Zbawiciela. 
Tobie złoz ę ofiarę pochwalną  

i wezwę imienia Pana.  

Wypełnię me s luby dla Pana  

przed całym Jego ludem. 

Kielich Przymierza to Krew  Zbawiciela. 
 

   

II CZYTANIE II CZYTANIE II CZYTANIE    
1 Kor 11,23-26 Ustanowienie Eucharystii 
 

Czytanie z Pierwszego Listu 
s w.Pawła Apostoła do Koryntian 

 

Bracia:  Ja otrzymałem od Pana 
to, co wam przekazuję, z e Pan 
Jezus tej nocy, kiedy został wy-
dany, wziął chleb i dzięki uczy-
niwszy połamał i rzekł: „To jest 
Ciało moje za was wydane. 
Czyn cie to na moją pamiątkę”. 
Podobnie skon czywszy wiecze-
rzę, wziął kielich, mo wiąc: 
„Kielich ten jest Nowym Przy-
mierzem we Krwi mojej. Czyn -
cie to, ile razy pic  będziecie, na 
moją pamiątkę”.  

Ilekroc  bowiem spoz ywacie ten 
chleb albo pijecie kielich, s mierc  
Pan ską głosicie, az  przyjdzie. 

Oto Słowo Boz e. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:   
J 13,34 
 

Chwała Tobie, Słowo Boże 

Daję wam przykazanie nowe,  

abys cie się wzajemnie miłowali, 
jak Ja was umiłowałem. 

Chwała Tobie, Słowo Boże 

Msza Wieczerzy Pan skiej 

Wielki Czwartek  

godz. 18-ta 
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EWANGELIAEWANGELIAEWANGELIA   
J 13,1-15 Do końca ich umiłował 

Słowa Ewangelii według s w. Jana 

Było to przed S więtem Paschy. Je-

zus widząc, z e nadeszła Jego go-

dzina przejs cia z tego s wiata do 

Ojca, umiłowawszy swoich na 

s wiecie, do kon ca ich umiłował.  

W czasie wieczerzy, gdy diabeł 

juz  nakłonił serce Judasza Iska-

rioty, syna Szymona, aby Go wy-

dac , widząc, z e Ojciec dał Mu 

wszystko w ręce oraz z e od Boga 

wyszedł i do Boga idzie, wstał od 

wieczerzy i złoz ył szaty. A wziąw-

szy przes cieradło, nim się prze-

pasał. Potem nalał wody do mied-

nicy. I zaczął umywac  uczniom 

nogi i ocierac  przes cieradłem, 

kto rym był przepasany.  

Podszedł więc do Szymona Pio-

tra, a on rzekł do Niego: „Panie, 

Ty chcesz mi umyc  nogi?” Jezus 

mu odpowiedział: „Tego, co Ja 

czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale 

po z niej to będziesz wiedział”. 

Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy 

mi nie będziesz no g umywał”.  

Odpowiedział mu Jezus: „Jes li 

cię nie umyję, nie będziesz miał 

udziału ze Mną». Rzekł do Niego 

Szymon Piotr: «Panie, nie tylko 

nogi moje, ale i ręce, i głowę”.  

Powiedział do niego Jezus: 

„Wykąpany potrzebuje tylko no-

gi sobie umyc , bo cały jest czy-

sty. I wy jestes cie czys ci, ale nie 

wszyscy”. Wiedział bowiem, kto 

Go wyda, dlatego powiedział: 

„Nie wszyscy jestes cie czys ci”.  

A kiedy im umył nogi, przyw-

dział szaty, i gdy zno w zajął 

miejsce przy stole, rzekł do nich: 

„Czy rozumiecie, co wam uczy-

niłem? Wy Mnie nazywacie 

«Nauczycielem» i «Panem» i do-

brze mo wicie, bo nim jestem. Je-

z eli więc Ja, Pan i Nauczyciel, 

umyłem wam nogi, to i wys cie 

powinni sobie nawzajem umy-

wac  nogi. Dałem wam bowiem 

przykład, abys cie i wy tak czyni-

li, jak Ja wam uczyniłem”. 

Oto słowo Pan skie. 
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Po dojs ciu do ołtarza kapłan odma-
wia modlitwę poprzedzającą pierw-
szą częs c  dzisiejszej liturgii – liturgię 
słowa. Liturgia słowa przebiega tak 
samo, jak podczas Mszy S więtej. 
Ewangelię zastępuje w tym dniu czy-
tanie Męki Pan skiej. Po liturgii słowa  
rozpoczyna się adoracja krzyz a. Jak 
sama nazwa wskazuje adoracja krzy-
z a związana jest z jednym krzyz em. 
Po rozbudowanej modlitwie wier-
nych (10 wezwan ) wnosi się do pre-
zbiterium zasłonięty krzyz  (w proce-
sji obok krzyz a idą akolici ze s wieca-
mi). Po przyjs ciu do prezbiterium na-
stępuje odsłonięcie krzyz a a następ-
nie jego adoracja. Czes c  krzyz owi od-
dają najpierw kapłani i liturgiczna 
słuz ba ołtarza, następnie pozostali 
wierni. Najczęs ciej spotykaną formą 
adoracji krzyz a jest pocałunek. W cza-

sie adoracji zbierana jest kolekta 
(taca), kto rą przeznacza się na 
utrzymanie Bazyliki Grobu Boz ego 
w Jerozolimie. Od momentu adoracji 
krzyz a w Wielki Piątek, az  do rozpo-
częcia Wigilii Paschalnej, oddajemy 
czes c  krzyz owi poprzez uklęknięcie. 

Po zakon czonej adoracji krzyz  
umieszcza się przy ołtarzu lub w in-
nym widocznym miejscu, a obok 
niego ustawia się s wiece. Następują 
obrzędy Komunii S więtej. Do tej po-
ry pusty ołtarz nakrywa się obru-
sem i ustawia s wiece. W tym czasie 
następuje wniesienie Najs więtszego 
Sakramentu w procesji z ciemnicy. 
Kapłanowi niosącemu Eucharystię 
towarzyszą akolici. Do przenoszenia 
Eucharystii kapłan uz ywa welonu. 
Po przyniesieniu Najs więtszego Sa-

NAWIGACJA LITURGICZNA GPS 

WIELKI PIĄTEK MEKI PAŃSKIEJWIELKI PIĄTEK MEKI PAŃSKIEJWIELKI PIĄTEK MEKI PAŃSKIEJ   
http://dsl.waw.pl/2015/03/2-wielki-piątek/ 

Autor: ks Piotr Kucharczyk 

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJLITURGIA MĘKI PAŃSKIEJLITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ   

Wielki Piątek i Wielka Sobota są jedynymi 
dniami w roku, w które nie celebruje się Eucha-
rystii. W kościołach w tym dniach trwa zaduma 
nad śmiercią Jezusa.  Liturgię Wielkiego Piątku 
rozpoczyna  wejście w ciszy. Podczas wejścia 
nie używa się krzyża, świec ani trybularza. Służba ołtarza i kapłani udają się w ci-
szy do prezbiterium. Po oddaniu czci ołtarzowi przewodniczący liturgii leży krzy-
żem (gest ten nazywamy prostracją), pozostali kapłani, ministranci i wierni w tym 
czasie klęczą.  
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kramentu do ołtarza odmawia się 
Modlitwę Pan ską zakon czoną emboli-
zmem. Następnie kapłan unosi Eu-
charystię i mo wi: Oto Baranek Boz y… 

Pod koniec Komunii osoby odpo-
wiedzialne za przygotowanie ołtarza 
ustawiają na nim monstrancję z welo-
nem, kto re będą potrzebne do proce-
sji do Grobu.  Na początku procesji 
idzie krzyz , a przed Najs więtszym Sa-
kramentem trybularz i akolitki. Try-
bularza uz ywa się do okadzenia Eu-
charystii przy ołtarzu i po dojs ciu do 

grobu. 

Po zakon czeniu liturgii Meki Pan -

skiej nalez y obnaz yc  ołtarz w pre-

zbiterium. Pozostawia się tylko 

krzyz  i s wiece stojące obok niego. 

Nalez y odsłonic  wszystkie krzyz e 

znajdujące się w kos ciele, a obrazy 

przed rozpoczęciem Wigilii Pas-

chalnej (por. Komependium ceremo-

niarza, Wielki Tydzień, wyd. św. Pa-

weł, s. 81-97).. 

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJLITURGIA MĘKI PAŃSKIEJLITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ   
Iz 52,13-53,12 Przebity za nasze grzechy 

CZYTANIE Z KSIĘGI PRCZYTANIE Z KSIĘGI PRCZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAOROKA IZAJASZAOROKA IZAJASZA   

Oto się powiedzie mojemu słudze, 
wybije się, wywyz szy i wyros nie bardzo. 
Jak wielu osłupiało na jego widok, tak 
nieludzko został oszpecony jego wygląd 
i postac  jego była niepodobna do ludzi, 
tak mnogie narody się zdumieją, kro lo-
wie zamkną przed nim usta, bo ujrzą 
cos , czego im nigdy nie opowiadano, i 
pojmą cos  niesłychanego. Kto z  uwierzy 
temu, cos my słyszeli? na kim się ramię Pana 
objawiło?  

On wyro sł przed nami jak młode 
drzewo i jakby korzen  z wyschniętej zie-
mi. Nie miał on wdzięku ani tez  blasku, 
aby na niego popatrzec , ani wyglądu, by 
się nam podobał. Wzgardzony i ode-
pchnięty przez ludzi, mąz  boles ci, oswo-
jony z cierpieniem, jak ktos , przed kim 
się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iz  
mielis my go za nic.  

Lecz on się obarczył naszym cier-
pieniem, on dz wigał nasze boles ci, a 
mys my go uznali za skazan ca, chłosta-
nego przez Boga i zdeptanego. Lecz on 
był przebity za nasze grzechy, zdru-
zgotany za nasze winy. Spadła nan  
chłosta zbawienna dla nas, a w jego 
ranach jest nasze zdrowie.  

Wszyscys my pobłądzili jak owce, 
kaz dy z nas obro cił się ku własnej dro-
dze; a Pan zwalił na niego winy nas 
wszystkich. Dręczono go, lecz sam się 
dał gnębic , nawet nie otworzył ust 
swoich. Jak baranek na rzez  prowa-
dzony, jak owca niema wobec strzygą-
cych ją, tak on nie otworzył ust swo-
ich.  

Po udręce i sądzie został usunięty; a 
kto się przejmuje jego losem? Tak! 
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Zgładzono go z krainy z yjących; za grze-
chy mego ludu został zbity na s mierc . 
Gro b mu wyznaczono między bezboz -
nymi i w s mierci swej był na ro wni z bo-
gaczem, chociaz  nikomu nie wyrządził 
krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie 
postało.  
Spodobało się Panu zmiaz dz yc  go cier-
pieniem. Jes li wyda swe z ycie na ofiarę 
za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe 
przedłuz y, a wola Pana spełni się przez 
niego. Po udrękach swej duszy ujrzy 
s wiatło i nim się nasyci. Zacny mo j sługa 
usprawiedliwi wielu, ich nieprawos ci on 
sam dz wigac  będzie.  

Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłu-
my i posiądzie moz nych jako zdobycz, za 
to, z e siebie na s mierc  ofiarował i poli-
czony został pomiędzy przestępco w. A 
on ponio sł grzechy wielu i oręduje za 
przestępcami. 

Oto Słowo Boz e. 

PSALM RESPONSORYJNY: 
Ps 31,2 i 6.12-13.15-16.17 i 25 

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. 

Panie, do Ciebie się uciekam: niech nigdy nie 
doznam zawodu,  
wybaw mnie w sprawiedliwos ci Twojej!  
W ręce Twoje powierzam ducha mego:  
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boz e.  

Stałem się znakiem han by dla wszystkich 
mych wrogo w,  
dla sąsiado w przedmiotem odrazy,  
postrachem dla moich znajomych;  
ucieka, kto mnie ujrzy na drodze.  

Ja zas  pokładam ufnos c  w Tobie, Panie,  
i mo wię: „Ty jestes  moim Bogiem”.  
W Twoim ręku są moje losy,  

wyrwij mnie z rąk wrogo w i przes ladow-
co w.  

Niech Twoje oblicze zajas nieje nad Twym 
sługą:  
wybaw mnie w swym miłosierdziu.  
Bądz cie dzielni i męz nego serca,  
wszyscy, kto rzy ufacie Panu. 

Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. 

DRUGIE CZYTANIE 

Hbr 4,14-16;5,7-9 Chrystus stał się 
sprawcą zbawienia dla wszystkich, 
którzy Go słuchają 

Czytanie z Listu s więtego Pawła Apo-
stoła do Hebrajczyko w 

Mając arcykapłana wielkiego, kto ry 
przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna 
Boz ego, trwajmy mocno w wyznawa-
niu wiary. Nie takiego bowiem mamy 
arcykapłana, kto ry by nie mo gł wspo ł-
czuc  naszym słabos ciom, lecz dos wiad-
czonego we wszystkim na nasze podo-
bien stwo, z wyjątkiem grzechu. Przy-
bliz my się więc z ufnos cią do tronu ła-
ski, abys my otrzymali miłosierdzie i 
znalez li łaskę w stosownej chwili.  

Chrystus bowiem z głos nym woła-
niem i płaczem za dni ciała swego zano-
sił gorące pros by do Tego, kto ry mo gł 
Go wybawic  od s mierci, i został wysłu-
chany dzięki swej uległos ci.  
A chociaz  był Synem, nauczył się posłu-
szen stwa przez to, co wycierpiał. A gdy 
wszystko wykonał, stał się sprawcą 
zbawienia wiecznego dla wszystkich, 
kto rzy Go słuchają. 

Oto Słowo Boz e. 
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: 

Flp 2,8-9 

Chwała Tobie, Słowo Boże 

Dla nas Chrystus stał się posłuszny az  do 
s mierci,  a była to s mierc  krzyz owa.  
Dlatego Bo g wywyz szył Go nad wszystko  
i dał Mu imię, kto re jest ponad wszelkie imię. 

Chwała Tobie, Słowo Boże 

EWANGELIA 
J 18,1-19,42 

Słowa Ewangelii według świętego Ja-
na 

+ - słowa Chrystusa  
E. - słowa Ewangelisty  
I. - słowa innych oso b pojedynczych  
T. - słowa kilku oso b lub tłumu  
 
Pojmanie Jezusa  
E. Po wieczerzy Jezus wyszedł z ucznia-
mi swoimi za potok Cedron. Był tam 
ogro d, do kto rego wszedł On i Jego ucz-
niowie. Takz e i Judasz, kto ry Go wydał, 
znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Je-
go często się tam gromadzili. Judasz 
otrzymawszy kohortę oraz straz niko w 
od arcykapłano w i faryzeuszo w, przybył 
tam z latarniami, pochodniami i bronią. 
A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało 
na Niego przyjs c , wyszedł naprzeciw i 
rzekł do nich: Kogo szuka-
cie? E. Odpowiedzieli Mu: I. Jezusa z Na-
zaretu. E. Rzekł do nich Jezus: Ja je-
stem. E. Ro wniez  i Judasz, kto ry Go zdra-
dził, stał między nimi. Skoro więc rzekł 
do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na 
ziemię. Powto rnie ich zapytał: + Kogo 
szukacie? E. Oni zas  powiedzie-
li: T.Jezusa z Nazaretu. E. Jezus od-

rzekł: + Powiedziałem wam, z e Ja je-
stem. Jez eli więc Mnie szukacie, po-
zwo lcie tym odejs c . E. Stało się tak, 
aby się wypełniło słowo, kto re wypo-
wiedział: Nie utraciłem z adnego z 
tych, kto rych Mi dałes . Wo wczas Szy-
mon Piotr, mając przy sobie miecz, do-
był go, uderzył sługę arcykapłana i od-
ciął mu prawe ucho. A słudze było na 
imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Pio-
tra: +Schowaj miecz do pochwy. Czyz  
nie mam pic  kielicha, kto ry Mi podał 
Ojciec?  
 
Przed Annaszem  
Zaparcie się Piotra. E. Wo wczas ko-
horta oraz trybun razem ze straz nika-
mi z ydowskimi pojmali Jezusa, zwią-
zali Go i zaprowadzili najpierw do An-
nasza. Był on bowiem tes ciem Kajfa-
sza, kto ry owego roku pełnił urząd ar-
cykapłan ski. Włas nie Kajfasz poradził 
Z ydom, z e warto, aby jeden człowiek 
zginął za naro d.  
A szedł za Jezusem Szymon Piotr ra-
zem z innym uczniem. Uczen  ten był 
znany arcykapłanowi i dlatego wszedł 
za Jezusem na dziedziniec arcykapła-
na, podczas gdy Piotr zatrzymał się 
przed bramą na zewnątrz. Wszedł 
więc o w drugi uczen , znany arcyka-
płanowi, pomo wił z odz wierną i 
wprowadził Piotra do s rodka. A słuz ą-
ca odz wierna rzekła do Piotra: I. Czy 
moz e i ty jestes  jednym spos ro d 
ucznio w tego człowieka? E. On odpo-
wiedział: I. Nie jestem. E. A poniewaz  
było zimno, straz nicy i słudzy rozpa-
liwszy ognisko stali przy nim i grzali 
się. Ws ro d nich stał takz e Piotr i grzał się.  
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Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego 
ucznio w i o Jego naukę. Jezus mu odpo-
wiedział: + Ja przemawiałem jawnie 
przed s wiatem. Uczyłem zawsze w sy-
nagodze i w s wiątyni, gdzie się groma-
dzą wszyscy Z ydzi. Potajemnie zas  nie 
uczyłem niczego. Dlaczego Mnie pytasz? 
Zapytaj tych, kto rzy słyszeli, co im mo -
wiłem. Oto oni wiedzą, co powiedzia-
łem. E. Gdy to powiedział, jeden ze sług 
obok stojących spoliczkował Jezusa, mo -
wiąc: I. Tak odpowiadasz arcykapłano-
wi? E. Odrzekł mu Jezus: + Jez eli z le po-
wiedziałem, udowodnij, co było złego. A 
jez eli dobrze, to dlaczego Mnie bi-
jesz? E. Następnie Annasz wysłał Go 
związanego do arcykapłana Kajfasza.  
A Szymon Piotr stał i grzał się. Powie-
dzieli wo wczas do niego: T. Czy i ty nie 
jestes  jednym z Jego ucznio w? E. On za-
przeczył mo wiąc: I. Nie jestem. E. Jeden 
ze sług arcykapłana, krewny tego, kto re-
mu Piotr odciął ucho, rzekł: I. Czyz  nie 
ciebie widziałem razem z Nim w ogro-
dzie? E. Piotr znowu zaprzeczył i na-
tychmiast kogut zapiał.  
 
Przed Piłatem  
Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pre-
torium. A było to wczesnym rankiem. 
Oni sami jednak nie weszli do preto-
rium, aby się nie skalac , lecz aby mo c 
spoz ywac  Paschę. Dlatego Piłat wyszedł 
do nich na zewnątrz i rzekł: I. Jaką skar-
gę wnosicie przeciwko temu człowieko-
wi? E. W odpowiedzi rzekli do nie-
go: T. Gdyby to nie był złoczyn ca, nie wy-
daliby i osądz cie według swojego pra-
wa. E. Odpowiedzieli mu Z ydzi: T. Nam 
nie wolno nikogo zabic . E. Tak miało się 

spełnic  słowo Jezusa, w kto rym zapo-
wiedział, jaką s miercią miał umrzec .  
 
Przesłuchanie  
Wtedy powto rnie wszedł Piłat do pre-
torium, a wywoławszy Jezusa rzekł do 
Niego: I. Czy Ty jestes  kro lem z ydow-
skim? E. Jezus odpowiedział: + Czy to 
mo wisz od siebie, czy tez  inni powie-
dzieli ci o Mnie? E. Piłat odparł: I. Czy 
ja jestem Z ydem? Naro d Two j i arcy-
kapłani wydali mi Ciebie. Cos  uczy-
nił? E. Odpowiedział Jezus: Kro lestwo 
moje nie jest z tego s wiata. Gdyby kro -
lestwo moje było z tego s wiata, słudzy 
moi biliby się, abym nie został wydany 
Z ydom. Teraz zas  kro lestwo moje nie 
jest stąd. E. Piłat zatem powiedział do 
Niego: + A więc jestes  kro -
lem? E. Odpowiedział Jezus: Tak, je-
stem kro lem. Ja się na to narodziłem i 
na to przyszedłem na s wiat, aby dac  
s wiadectwo prawdziwe. Kaz dy, kto 
jest z prawdy, słucha mojego gło-
su. E.Rzekł do Niego Piłat: I. Co z  to jest 
prawda? E. To powiedziawszy wy-
szedł powto rnie do Z ydo w i rzekł do 
nich: I. Ja nie znajduję w Nim z adnej 
winy. Jest zas  u was zwyczaj, z e na 
Paschę uwalniam wam jednego więz -
nia. Czy zatem chcecie, abym wam 
uwolnił kro la z ydowskiego? E. Oni zas  
powto rnie zawołali: T. Nie Tego, lecz 
Barabasza! E. A Barabasz był zbrod-
niarzem.  
 
„Oto człowiek”  
Wo wczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go 
ubiczowac . A z ołnierze uplo tłszy ko-
ronę z cierni włoz yli Mu ją na głowę i 
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okryli Go płaszczem purpurowym. Po-
tem podchodzili do Niego i mo wi-
li: T. Witaj, kro lu z ydowski!E. I policzko-
wali Go. A Piłat ponownie wyszedł na 
zewnątrz i przemo wił do nich: I. Oto 
wyprowadzam Go do was na zewnątrz, 
abys cie poznali, z e ja nie znajduję w Nim 
z adnej winy. E. Jezus więc wyszedł na 
zewnątrz, w koronie cierniowej i płasz-
czu purpurowym. Piłat rzekł do 
nich: I. Oto człowiek. E. Gdy Go ujrzeli 
arcykapłani i słudzy, zawoła-
li: T. Ukrzyz uj! Ukrzyz uj! E. Rzekł do 
nich Piłat: I. Wez cie Go i sami ukrzyz uj-
cie Ja bowiem nie znajduję w Nim wi-
ny. E. Odpowiedzieli mu Z ydzi: T. My 
mamy Prawo, a według Prawa powinien 
On umrzec , bo sam siebie uczynił Synem 
Boz ym.  
E. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się 
jeszcze bardziej. Wszedł zno w do preto-
rium i zapytał Jezusa: I.Skąd Ty je-
stes ? E. Jezus jednak nie dał mu odpo-
wiedzi. Rzekł więc Piłat do Niego: I. Nie 
będziesz mo wic  ze mną? Czy nie wiesz, 
z e mam władzę uwolnic  Ciebie i mam 
władzę Ciebie ukrzyz owac ? E. Jezus od-
powiedział: Nie miałbys  z adnej władzy 
nade Mną, gdyby ci jej nie dano z go ry. 
Dlatego większy grzech ma ten, kto ry 
Mnie wydał tobie. E. Odtąd Piłat usiło-
wał Go uwolnic . Z ydzi jednak zawoła-
li: T. Jez eli Go uwolnisz, nie jestes  przyja-
cielem Cezara. Kaz dy, kto się czyni kro -
lem, sprzeciwia się Cezarowi.  
 
Wyrok  
E. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wy-
prowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł 
na trybunale, na miejscu zwanym Lito-

strotos, po hebrajsku Gabbata. Był to 
dzien , przygotowania Paschy, około go-
dziny szo stej. I rzekł do Z ydo w: I. Oto 
kro l wasz! A oni krzyczeli: T. Precz! 
Precz! Ukrzyz uj Go! E. Piłat rzekł do 
nich: I.Czyz  kro la waszego mam ukrzy-
z owac ? E. Odpowiedzieli arcykapła-
ni: T. Poza Cezarem nie mamy kro -
la. E.Wtedy wydał im Jezusa, aby Go 
ukrzyz owano.  
 
Ukrzyżowanie  
Zabrali zatem Jezusa. A On sam dz wiga-
jąc krzyz  wyszedł na miejsce zwane 
Miejscem Czaszki, kto re po hebrajsku 
nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyz o-
wano, a z Nim dwo ch innych, z jednej i 
drugiej strony, pos rodku zas  Jezusa. 
Wypisał tez  Piłat tytuł winy i kazał go 
umies cic  na krzyz u. A było napisane: 
Jezus Nazarejczyk, kro l z ydowski. Ten 
napis czytało wielu Z ydo w, poniewaz  
miejsce, gdzie ukrzyz owano Jezusa, by-
ło blisko miasta. A było napisane w ję-
zyku hebrajskim, łacin skim i greckim. 
Arcykapłani z ydowscy mo wili do Piła-
ta: T. Nie pisz: Kro l z ydowski, ale z e On 
powiedział: Jestem kro lem z ydow-
skim. E. Odparł Piłat: I. Com napisał, 
napisałem.  
E. Z ołnierze zas , gdy ukrzyz owali Jezu-
sa, wzięli Jego szaty i podzielili na czte-
ry częs ci, dla kaz dego z ołnierza po czę-
s ci; wzięli takz e tunikę. Tunika zas  nie 
była szyta, ale cała tkana od go ry do do-
łu. Mo wili więc między sobą. T. + Nie 
rozdzierajmy jej, ale rzuc my o nią losy, 
do kogo ma nalez ec . E. Tak miały się 
wypełnic  słowa Pisma: Podzielili mię-
dzy siebie moje szaty, a los rzucili o mo-
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ją suknię. To włas nie uczynili z ołnierze.  
 
Ostatnie słowa  
A obok krzyz a Jezusowego stały: Matka 
Jego i siostra Matki Jego, Maria, z ona 
Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc 
Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej 
ucznia, kto rego miłował, rzekł do Mat-
ki: + Niewiasto, oto syn 
two j. E. Następnie rzekł do ucznia: + Oto 
matka twoja. E. I od tej godziny uczen  
wziął Ją do siebie.  
 
Śmierć Jezusa  
Potem Jezus s wiadom, z e juz  wszystko 
się dokonało, aby się wypełniło Pismo, 
rzekł: + Pragnę. E. Stało tam naczynie 
pełne octu. Nałoz ono więc na hizop gąb-
kę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy 
Jezus skosztował octu, 
rzekł: + Wykonało się!. I skłoniwszy gło-
wę wyzionął ducha.  
 
Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują 
milczenie.  
 
Przebicie serca  
Był to dzien  Przygotowania; aby zatem 
ciała nie pozostawały na krzyz u w szabat 
- o w bowiem dzien  szabatu był wielkim 
s więtem - Z ydzi prosili Piłata, aby ukrzy-
z owanym połamano golenie i usunięto 
ich ciała. Przyszli więc z ołnierze i poła-
mali golenie tak pierwszemu, jak i dru-

giemu, kto rzy z Nim byli ukrzyz owani. 
Lecz kiedy podeszli i do Jezusa i zoba-
czyli, z e juz  umarł, nie łamali Mu goleni, 
tylko jeden z z ołnierzy wło cznią prze-
bił Mu bok i natychmiast wypłynęła 
krew i woda. Zas wiadczył to ten, kto ry 
widział, a s wiadectwo jego jest praw-
dziwe. On wie, z e mo wi prawdę, aby-
s cie i wy wierzyli. Stało się to bowiem, 
aby się wypełniło Pismo: Kos ci Jego nie 
będą łamane. I znowu na innym miej-
scu mo wi Pismo: Będą patrzec  na Tego, 
kto rego przebodli.  
 
Złożenie do grobu  
Potem Jo zef z Arymatei, kto ry był 
uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy 
przed Z ydami, poprosił Piłata, aby mo gł 
zabrac  ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Po-
szedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył 
ro wniez  i Nikodem, ten, kto ry po raz 
pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i 
przynio sł około stu funto w mieszaniny 
mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa 
i obwiązali je w pło tna razem z wonno-
s ciami, stosownie do z ydowskiego spo-
sobu grzebania. A w miejscu, gdzie Go 
ukrzyz owano, był ogro d, w ogrodzie 
zas  nowy gro b, w kto rym jeszcze nie 
złoz ono nikogo. Tam to więc ze wzglę-
du na z ydowski dzien  Przygotowania 
złoz ono Jezusa, bo gro b znajdował się 
w pobliz u. 
Oto słowo Pańskie. 
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W I G I L I A   
PASCHALNA  

 

WIELKA SOBOTA - godz. 20.00 
 

I   - LITURGIA S WIATŁA  

II  - LITURGIA SŁOWA 

III - LITURGIA CHRZCIELNA 

IV - LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 

 

 PROCESJA REZUREKCYJNA PO WIGILII          
PASCHALNEJ 

 Po procesji i błogosławien stwie - AGAPA  

 

Wigilia Paschalna jest  Pierwszą Mszą Zmartwychwstania. 

NIE BĘDZIE PROCESJI REZUREKCYJNEJ RANO.  

Druga Msza s w. Zmartwychwstania o godz. 10.00  

a trzecia o godz.12.00 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTWPORZĄDEK NABOŻEŃSTWPORZĄDEK NABOŻEŃSTW   
MSZA ŚW.MSZA ŚW.MSZA ŚW.   

               NIEDZIELE i UROCZYSTONIEDZIELE i UROCZYSTONIEDZIELE i UROCZYSTOS CI S CI S CI    
 - godz. 8.00;  
 - godz. 10.00 (z udziałem dzieci) 
 - godz. 12.00 (SUMA w int. Parafian) 

               DNI ZWYKDNI ZWYKDNI ZWYKŁEŁEŁE   
 - wtorek, czwartek i sobota  - godz. 08.00 
 - pozostałe dni       - godz. 18.00 

NABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKUNABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKUNABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKU   

               MAJOWEMAJOWEMAJOWE   
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni   - o godz. 17.30 

               CZERWCOWECZERWCOWECZERWCOWE   
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni - bezpos rednio po Mszy s w. 

               RO RO RO Z AN COWE (paz dziernikZ AN COWE (paz dziernikZ AN COWE (paz dziernik) ) )    
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - we wtorki i czwartki  - godz. 08.30 
 - w pozostałe dni  - godz. 17.30  

WIELKI POST WIELKI POST WIELKI POST    

               DROGA KRZYDROGA KRZYDROGA KRZYZ OWAZ OWAZ OWA   
 - w piątki  Wielkiego Postu - godz. 17.15 

               GORZKIE GORZKIE GORZKIE Z ALEZ ALEZ ALE         
 - w niedziele Wielkiego Postu - bezpos rednio po Sumie 

ADWENTADWENTADWENT   

               RORATYRORATYRORATY      
 - we wtorki, czwartki  i  soboty ADWENTU - godz. 07.00 

 

Al. E. Marylskiego 5 

05-825 Ksiąz enice 

Kom.: 601-31-97-15 

E-mail: parafia@jan-maria-vianney.pl 

http://www.bozia24.pl 

www.bozia24.pl 

Rzymskokatolicka Parafia 

s w. Jana Marii Vianneya 

w Ksiąz enicach 

MSZA ŚWIĘTA  

Czym jest dla Ciebie ? 

OFIARA CHRYSTUSA 


